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College van Burgemeester en Schepenen GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 13 mei 2016

VRIJE TIJD

40 2016_CBS_00709 den Ast vzw - Gewijzigde openingsuren - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Dirk Pieters, burgemeester; de heer Marc Snoeck; de heer Eddy Buelinckx; de heer Guy 
Nechelput; mevrouw Peggy Massien; mevrouw Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer 
Johan Servé; mevrouw Marie-Rose Harnie; mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris

Beschrijving
Aanleiding en doel
Het uitvoerend comité van vzw den Ast nam op 11/01/2016, na evaluatie van de openingsuren 2015, 
de beslissing om de openingsuren van den AST te wijzigen. Hierdoor zal het museum op maandag 
niet langer open zal zijn. Ook de zondagopening wordt met een uur opgeschoven. Dit wegens 
beperkte bezoekerscijfers op maandag en op zondag tussen 13 en 14u.

Als tegemoetkoming aan de burger werft de stad een jobstudent aan voor het openhouden van het 
museum op zaterdagmiddag, telkens van 14u tot 17u, en dit gedurende het toeristische seizoen dat 
eindigt op 30 september 2016.

In collegebeslissing van 20/02/2015 werden volgende openingsuren voor het erfgoedloket 
goedgekeurd voor gebruik vanaf 1 maart 2015:

 Maandag van 9u tot 12u en van 14 tot 17u
 Dinsdag gesloten
 Woensdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
 Donderdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
 Vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u

Gezien de sluiting van het museum op maandag, wordt aan het college ter beslissing voorgesteld om 
ook het erfgoedloket op maandag te sluiten.

De nieuwe openingsuren voor het erfgoedloket zijn dan:

 Maandag gesloten
 Dinsdag gesloten
 Woensdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
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 Donderdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u
 Vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u

Deze openingsuren vallen samen met de openingsuren van het museum. Bijkomend is het museum 
geopend:

 Zaterdag van 14u tot 17u (tot en met september 2016).
 Zondag van 14u tot 17u.

De zaterdagopening wordt na afloop van het toeristisch seizoen geëvalueerd.

Advies en motivering
Uit de bezoekerscijfers van zowel museum als erfgoedloket blijkt dat maandag een kalme dag is, 
vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat op maandag ook veel winkels, e.d. gesloten zijn. Het 
verzekeren van permanentie voor enkel het erfgoedloket op maandag is arbeidsintensief, voor slechts 
een beperkte return. We stellen dan ook voor om ook het erfgoedloket op maandag te sluiten.

Juridische gronden
Verslag Uitvoerend Comité vzw den Ast van 11/01/2016.

Collegebeslissing 20/02/2015 mbt openingsuren erfgoedloket.

Financiële en beleidsinformatie

Beleidsinformatie
7 - Vrijetijdsbeleid voor allen > 2 - Cultuur & vrije tijd met uitstraling > 2 - Uitbouw museum, erfgoed 
en toerisme

Besluit
Artikel 1
Het College gaat akkoord met de voorgestelde nieuwe openingsuren voor het erfgoedloket.

Bijlagen
1. Verslag UC 20160111.docx
2. 20150220_collegebeslissing_openingsurenerfgoedloket.doc

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen 
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1500 Halle, 13 mei 2016

De secretaris van het college De voorzitter van het college

    
mevrouw Sonia Christiaens, stadssecretaris de heer Dirk Pieters, burgemeester


